21 december 2017
Agenda:
Vrijdag 22 december: roostervrije dag, alle leerlingen vrij
Maandag 25 tot en met vrijdag 5 januari: Kerstvakantie

Met een paar vrolijke foto’s van De Margriet in kerstsferen
wensen wij u een fantastisch 2018 en een hele fijne
kerstvakantie.
Team Daltonschool De Margriet en groep 5b NS

“dit is een kersttrui”

“..een hele foute”

Vuurwerkbrillen
De gemeente Rotterdam heeft wederom gratis
vuurwerkbrillen beschikbaar gesteld. In alle
onderbouwgroepen zijn deze woensdag uitgedeeld.
De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 hebben
de afgelopen jaren al vuurwerkbrillen gekregen.
Vergeet ze niet op te zetten met oud en nieuw!!

Reflecteren in onderbouwgroep 1/2C
In groep 1/2C reflecteren we dagelijks na het werken aan de taken; we praten dan na over wat je van de taak
vond, wat je geleerd hebt, wat wel of niet goed ging (kan meteen een tip zijn voor een ander). Met de kleur
van de dag kleur je dan je taak af en kleur je de smiley in. Aan het eind van de week kun je vertellen of je op tijd
met je taken klaar was en of je je werk goed gepland had, dan kleur je de grote smiley in en leg je de taakbrief
in de klaarbak.
Ook bij de grote gymles reflecteren we als we van onderdeel gaan wisselen: bijvoorbeeld: goed vasthouden bij
het klimrek, armen wijd bij het balanceren, handen op je voeten bij de koprol enz.
Het doel is, dat je je gevoelens kunt verwoorden, hoe en aan wie je hulp kunt vragen en om van je fouten te
leren, want leren, is proberen.

Opbrengst boekenverkoop Kinderboekenweek 2017
De Margriet mag elk jaar ter waarde van 10% van de
opbrengst van de kinderboekenmarkt - die tijdens de
Kinderboekenweek wordt georganiseerd –
kinderboeken kopen bij boekhandel Bensmann &
Blankstein. Dit jaar mochten we voor ruim 530 euro
nieuwe boeken uitzoeken voor in de
schoolbibliotheek.

Korte broeken actie Serious Request
Wij zijn Olivier, Mika, Evi en Sophia. Wij doen
mee met de actie Serious Request.
Wij zamelen geld in omdat wij het belangrijk
vinden dat kinderen die hun ouders kwijt zijn
geraakt in oorlogen en natuurrampen hun
ouders weer terug vinden. Dat doen we door
zes dagen van deze week in onze korte broek
te lopen.
Als u wilt doneren, kunt u naar de website
gaan van Serious Request doneer op GIRO
661.

Staking dinsdag 12 december
Op dinsdag 12 december – de dag van de landelijke
staking – is een flink aantal teamleden van De
Margriet naar de stakingsbijeenkomst in het
vakbondshuis van de AOB / FNV geweest in
Rotterdam Alexander. Kirsten van den Hul
(tweedekamerlid PVDA) en enkele
vakbondsprominenten spraken, een zanger zong.
Zoals het er nu naar uitziet, zijn de acties nog niet
voorbij. De minister lijkt niet bereid om de geëiste 1,4
miljard te investeren in het onderwijs. Tot op heden
is 700 miljoen toegezegd, echter komt een groot deel
van dit bedrag – c.a. 400 miljoen voor
werkdrukverlaging – pas in 2021 richting de scholen.
Dit is echt onvoldoende om de kwaliteit van het
basisonderwijs in Nederland op langere termijn te
waarborgen.

WIJ STAKEN
Schoolfotograaf
Het duurt nog even, maar de in november gemaakte schoolfoto’s komen er echt aan! Begin januari krijgt u
pakketje met een voorbeeldfoto en een inlogcode van de schoolfotograaf. Via de site van de fotograaf kunt u
vervolgens de schoolfoto’s bestellen.

Ikei-concert
In de groepen 5 en 6 krijgen de leerlingen op De Margriet
instrument-les. Na een muzikale kennismakingsperiode aan het
begin van groep 5, kiezen de leerlingen voor een contrabas, viool
of cello. De lessen worden eind groep 6 afgesloten met een
concert in De Doelen (met het Rotterdams Philharmonisch
Orkest.
Afgelopen maandag was er een “tussenconcert” in het
speellokaal van de Noorderhavenkade. Vaders, moeders, opa’s,
oma’s of andere bekenden waren uitgenodigd om naar het
concert van de leerlingen te luisteren. Het was een geweldige
ervaring voor de leerlingen en een fantastisch concert.
Tijdens dit concert hebben we ook afscheid genomen van Joris
(instrumentdocent). Na de kerstvakantie zal Anna Hiemstra de
werkzaamheden van Joris overnemen.

Supersterke rekenaars
In de afgelopen maanden hebben 16 leerlingen uit groep 8 meegedaan
met de online rekenwedstrijd “supersterke rekenaars”.
Supersterke Rekenaars is voor leerlingen in groep 8 die goed zijn in
rekenen en een extra uitdaging niet uit de weg gaan. In deze
rekenwedstrijd krijgen de leerlingen naast rekenopdrachten ook
creatieve opdrachten en worden hun ondernemersvaardigheden op de
proef gesteld. Een team van maximaal vier leerlingen start fictief een
bedrijfje dat de beste rugzakken voor de brugklasser van de toekomst
verkoopt!
Team 1 bestaande uit Franek, Aristarch, Eline, Sarah is helaas helemaal onderaan geëindigd; 15e van de 15
deelnemende scholen.
Ook Team 2, bestaande uit Casper W, Christiaan, Ramses, Enes eindigde als laatste: 18e.
Team 3 bestaande uit Vito, Raf, Lars, , Amine werd 14e van 18 deelnemende scholen.
Als beste van De Margriet is Team 4 geëindigd: 4e van de 18! Gefeliciteerd Nora, Zoe, Faiza en Senna!
Sarah vertelde: “Ik vond het wel moeilijk maar wel leuk. De sommen waren lastig, je moest snel en precies
werken. Ik ben wel snel maar niet precies! “
Eline vertelde: “Ik vond het ook wel moeilijk want de sommen waren moeilijk. De opdracht was leuk omdat het
over een rugzak ontwerpen ging. Je moest nadenken over welke stof je wilde gebruiken en hoeveel dat dan
kostte. Ook moest je nadenken over het milieu.”
Eline en Sarah: “De eerste vier weken waren we er erg mee bezig en daarna zijn we het compleet vergeten. Ons
team had de taken beter moeten verdelen en elkaar beter moeten helpen herinneren om eraan te werken. Als
we beter ons werk hadden gepland was het waarschijnlijk wel beter gegaan.”
Noord4daagse zoekt vrijwilligers
De organisatie van de Noord4daagse – de geweldige avondvierdaagse
waar jaarlijks c.a. 200 Margrietleerlingen aan meedoen – zoekt
vrijwilligers. Heeft u interesse in een vrijwilligersfuntie bij de
Noord4daagse, kijk dan snel op deze site: klik hier.

